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15/2020. számú

Rektori utasítás
a DRHE és a DRK munkavállalói
munkaidő-beosztásának módosítása tárgyában
Alulírott dr. Kustár Zoltán, mint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora és a
Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke, munkáltatói jogkörömben
eljárva, a 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet munkaügyet érintő rendelkezéseiben biztosított
felhatalmazással és jogkörökkel élve a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, valamint
a Debreceni Református Kollégium Titkársága és Gondnoksága munkavállalóinak munkaidőbeosztása tárgyában az alábbiakat rendelem el:
(1) Jelen rektori utasítás 2020. június 15. napjával lép hatályba.
(2) Jelen rektori utasítás hatályba lépésével azonos időponttal a 09/2020. számú, 2020.
március 21. napján, valamint ennek módosításaként a 13/2020. számú, 2020. május 20. napján
jelen utasítással azonos tárgyban kelt rektori utasítások visszavonásra kerülnek.
(3) A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Debreceni Református Kollégium
munkavállalói 2020. június 14-ét követően munkaidejüket – amennyiben jelen utasítás erről
másképp nem rendelkezik – a munkaszerződésükben rögzített, 2020. március 23. napján
hatályos feltételek szerinti helyen és időbeosztásban kötelesek teljesíteni.
(4) Valamennyi munkavállaló köteles a munkahelyén
a) munkaköri feladatait a közvetlen munkahelyi vezető utasításai szerint ellátni,
b) fokozottan betartani a higiéniás előírásokat és a koronavírus-fertőzés megelőzése
érdekében hozott korábbi rektori intézkedéseket, utasításokat, intézményi, állami és
egyházi rendelkezéseket, ajánlásokat betartani,
c) minden esetben törekedni arra, hogy egyazon zárt térben (helyiségben) csak az adott
feladat teljesítéséhez minimálisan szükséges létszám legyen jelen úgy, hogy a
feladat végrehajtása a részt vevő személyek között személyes érintkezést ne
igényeljen és annak során a nem közvetlen munkatársak vagy szobatársak között a
legalább 1,5 méteres távolság végig biztosított legyen.
(5) A vidékről bejáró, nem oktató munkavállalók számára a gépjárművel való bejárás és az
Egyetem hátsó udvarán való parkolás 2020. június 30. napjáig továbbra is engedélyezett, mely
időpontig a munkába járás költsége a jogszabályban meghatározott mértékig, adómentes
juttatásként – a hazautazással kapcsolatos költségtérítés felső korlátjának tárgyában kiadott,
7/2020. számú rektori utasításban rögzített felső összeghatárig – az Egyetemet terheli.
(6) A munkavállalók számára 2020. augusztus 23. napjáig a távolmaradás a munkavállaló
szabadságának a terhére továbbra is engedélyezett. Oktatóknak és oktatásszervezőknek,
valamint a hivatalok munkatársainak szabadság az augusztus 24. – szeptember 11. közötti
időszakra csak rendkívüli, indokolt esetben, a rektor előzetes hozzájárulásával engedélyezhető.
(7) Az egyetemi testületek (bizottságok, értekezletek) munkájukat a tagok személyes jelenlétét
igénylő formában is végezhetik azzal, hogy a legalább 1,5 méteres egészségügyi védőtávolság
megtartása kötelező. Több mint 20 fő részvételével testületi ülés csak a rektor előzetes
engedélyével tartható.
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(8) A Felnőttképzési Központ munkatársai a hitéleti szakok záróvizsgáinak napjain munkájukat
otthoni, home office formában látják el.
(9) Az Andaházy Kollégium portaszolgálata munkanapokon, 08–16 óra között üzemel.
(10) A Maróthi Kollégium portaszolgálata a hét minden napján, napi 24 órában üzemel.
(11) A 65 év feletti, valamint 14 év alatti gyermeket nevelő munkavállalók kedvezményes
munkaidő-beosztása tárgyában korábban megkötött kétoldalú (home office) megállapodások
2020. június 14. napjával hatályukat vesztik, az ezekben biztosított kedvezmények
megszűnnek.
(12) A 12/2020. számú, a 2019/2020. tanév koronavírus-fertőzés miatt elrendelt
egyetemlátogatási tilalom időszakára eső további tanévközi feladatainak szervezése és ellátása
tárgyában kiadott rektori rendelkezés továbbra is hatályban marad, az alábbi módosításokkal:
a) a rendelkezés I. fejezetének 1–2 pontjai, valamint a rendelkezés X. fejezetének 5) b)
pontja 2020. június 14. napjával hatályát veszti,
b) a rendelkezés X. fejezetének 5) a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: „A nyilvános
vitán a jelöltön, a doktori vizsgabizottságon és a témavezetőn kívül csak a Doktori
Tanács tagjai, valamint az Egyetem oktatói vehetnek részt személyesen úgy, hogy
együttesen a teremben egyidejűleg legfeljebb 20 fő tartózkodhat.”

Kelt: Debrecen, 2020. június 10.

………………………………….
Dr. Kustár Zoltán
rektor
a DRK Igazgatótanácsának elnöke
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